
 

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole 

Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim. 
 

 

§1 

Zasady ogólne 
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności 

wychowawczej szkoły. 

2. Organizowanie przez szkolę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

 poznawanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków, kultury i historii; 

 poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego; wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

 upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska 

naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

 podnoszenie sprawności fizycznej; 

 upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; 

 przeciwdziałanie patologii społecznej; 

 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, 

stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem 

organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, 

wymaganych podczas wycieczki. 

4. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału 

uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, 

mogą, brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i 

imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb 

wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

 

§2 

Rodzaje wycieczek 

1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w 

ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

2. Działalność ta obejmuje następujące formy: 

 1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli 

w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danych 

zajęć edukacyjnych, 

 2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od 

uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

 3) imprezy krajoznawczo-turystyczne: biwaki, konkursy, turnieje, 



 4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział 

wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, 

 5) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie 

jak: zielone szkoły, szkoły  zimowe, szkoły ekologiczne. 

3. Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej powinny być organizowane 

przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne na 

terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno-

turystycznego. 

4. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej powinny być organizowane 

przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne na 

terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno-turystycznego i 

kraju. 

5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły. 

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor 

szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, Zawiadomienie zawiera w szczególności: 

 1) nazwę kraju, 

 2) czas pobytu, 

 3) program pobytu, 

 4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących 

udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 

 

§3 

Zasady opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez turystyczno – 

krajoznawczych. 

 

1. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programow3on i 

organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu 

wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu 

zachowania uczniów podczas wycieczki, 

2. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i 

bezpieczeństwa jej uczestnikom. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek 

są kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup, Opieka ich ma charakter ciągły. 

4. Miejscem zbiorki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac 

szkolny, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 - wyłącznie pod 

opieką rodziców. 

5. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości 

na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne powinien być 

zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. (Opiekunem 

może być rodzic lub inna pełnoletnia osoba. W czasie marszu jeden opiekun 

prowadzi grupę drugi idzie na końcu). 



6. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą 

szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów. 

 7. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan 

zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i 

wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały. 

 8. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, obszarach 

parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz w miejscach leżących powyżej 

1000m n. p. m. muszą być prowadzone przez górskich przewodników 

turystycznych. (podpis przewodnika na karcie wycieczki). Podczas wycieczki w 

góry powinien być zapewniony jeden opiekun na 10 uczniów. 

 9. Długość trasy i tempo należy dostosować do najsłabszego uczestnika 

wycieczki. 

 10. Podczas wycieczki rowerowej 2 opiekunów przypada na grupę 10 - 13 

uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może 

jechać więcej niż 15 osób). 

 11. Uczniowie biorący udział w wycieczkach rowerowych muszą 

posiadać kartę rowerową. 

 12. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych 

odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody 

rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem 

pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka. 

 13. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o 

zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego 

wypadku. 

 14. Należy bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów przed 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po 

przybyciu do punktu docelowego. 

 15. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, 

gołoledzi. 

 16. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach 

publicznych. 

 17. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązkiem kierownika jest 

sprawdzenie warunków ubezpieczenia, którym powinni być objęci wszyscy 

uczniowie na początku roku szkolnego. Kierownik wycieczki powinien 

zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz 

poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia. 

 

18. Organizując wycieczkę autokarową należy przestrzegać następujących 

zasad: 



  a) do przewozu dzieci i młodzieży należy wykorzystać tylko 

sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy; autokar musi być 

oznakowany – przewóz dzieci, 

  b) kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru 

wycieczkowego na Policję, dzień przed wyjazdem, w celu kontroli stanu 

technicznego pojazdu i dokumentacji kierowcy, 

  c) liczba uczestników wycieczki nie może przekroczyć ilości miejsc 

siedzących w autokarze, 

  d) miejsca przy drzwiach powinny zajmować osoby dorosłe 

(opiekunowie), 

  e) przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia szybkie 

opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji, 

  f) w czasie jazdy dzieci nie mogą: spacerować po autokarze, stawać 

na siedzeniach, siedzieć tyłem, na oparciu, wychylać się przez okna, 

  g) w trakcie jazdy należy organizować kilkunasto-minutowe 

przerwy na odpoczynek. Postoje te mogą być organizowane tylko w miejscach 

do tego przeznaczonych. Czas jazdy uzależniony jest od wieku uczestników i 

rodzaju wycieczki, 

  h) po każdej przerwie w podróży dokładnie sprawdzić stan liczebny 

dzieci, 

  i) planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem 

zdrowia uczestników – w przypadku choroby lokomocyjnej należy podać 

dziecku za zgodą rodziców odpowiedni lek. 

 19. placówka wypoczynku, w której mają przebywać uczniowie winna 

posiadać kartę kwalifikacyjną obiektu (nie dotyczy obozów wędrownych). 

 

§ 8 

Prawa uczestników wycieczki. 

 

1. Uczestnicy wycieczki mają prawo do: 

 1) zgłaszania propozycji programu i sposobu organizacji wycieczki; 

 2) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie; 

 3) korzystania z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników 

wycieczki; 

 4) uwzględnienia szczegółowych potrzeb w czasie wycieczki (stosowanie 

leków, zapobieganie alergii, specjalne wyżywienie); 

 5) harmonijnego podziału czasu z uwzględnieniem wypoczynku. 

 

§ 8 

Prawa uczestników wycieczki. 

 

1. Uczestnicy wycieczki mają prawo do: 

 1) zgłaszania propozycji programu i sposobu organizacji wycieczki; 



 2)  uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie; 

 3) korzystania z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników 

wycieczki; 

 4) uwzględnienia ich szczególnych potrzeb w czasie wycieczki 

(stosowanie leków, zapobieganie alergii, specjalne wyżywienie); 

 5) harmonijnego podziału czasu z uwzględnieniem wypoczynku. 

 

§ 9 

Obowiązki uczestników wycieczki. 

 

1. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek: 

 1) złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców; 

 2) zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej; 

 3) posiadania ubrania i obuwia dostosowanego do warunków wycieczki; 

 4) stosowania się do poleceń kierownika, opiekunów, pilota, 

przewodnika; 

 5) przestrzegania regulaminu wycieczki. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe. 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej, organizowanej w 

dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą 

wskazaną przez dyrektora. 

2. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika 

klasowego. 

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach 

publicznych. 

4. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z Regulaminem 

Oceniania Zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

5. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje wyłącznie dyrektor szkoły. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie 

zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki. 

 

Regulamin wycieczki dla uczniów 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego 

kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

 

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:: 

1. Ubrać się stosownie do warunków i miejsca wyjazdu. 



2. Punktualnie przyjść na miejsce zbiórki. 

3. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

4. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika, 

opiekunów, pilota, przewodników. 

5. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

6. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na 

ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek 

niebezpieczeństwo. 

7. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

8. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe I eksponaty muzealne. 

9. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 

10. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam 

regulaminem. 

11.Przestrzegać godzin ciszy nocnej. 

12 Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.. 

13. Informować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz o 

wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki. 

14. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.  

15. Przestrzegać regulaminu. 

 

 

 Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad 

przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z 

kryteriami ocen z zachowania zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. 

 W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 14 zawiadamia się jego 

rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. 

 Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego 

odebrania dziecka z wycieczki. 

 


